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Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde Ty"
je jedinečnou, sociální

iniciativou dobrovolníků

MSH ALLATRA, zaměřenou
na zaplnění informačního
prostoru dobrými

zprávami, tvůrčími nápady
a inspirativními články,

prostřednictvím tištěných
produktů a internetových

1 ŽIVOT ČLOVEKA

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné
chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní.
Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že
život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu.
Není a nemůže být nic cennějšího, než život
Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená
to, že jsou cenní všichni Lidé.

8 osnov Tvořivé společnosti
na allatraunites.com

zdrojů.

Vytvoření designu, výběr

materiálů, vazba novin – to

vše dělají účastníci projektu
ve svém volném čase.
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TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ: Nový formát spoločnosti,
v ktorej je miesto pre každého človeka
Každý človek na planéte túži byť
šťastný, nikto nie je výnimkou
Dobrovoľníci Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktoré spája ľudí
rôznych národností, vierovyznania či sociálnych statusov, uskutočňujú vo svojom
voľnom čase, v rámci projektu Tvorivá
spoločnosť, sociálny prieskum.
Cieľom projektu je zistiť, v akej spoločnosti túžime žiť. Sociálne ankety sa uskutočnili vo viac ako 180 krajinách sveta a ich
výsledok je jednoznačný: chceme žiť v Tvorivej spoločnosti.

Chceme žiť v Tvorivej spoločnosti

?
?

Preto sa vynára otázka: Ak všetci chceme žiť v takejto spoločnosti, prečo stále
žijeme v takej, kde dominuje spotrebiteľský formát a kde existujú vojny, či iné
konflikty?
Prečo nie je v 21. storočí samozrejmé
zabezpečenie všetkých základných
životných potrieb pre každého obyvateľa našej planéty?

Po krátkom uvažovaní príde každému z nás
myšlienka, že sám nedokáže nič zmeniť. Ale
pravdou je, že veci môžeme zmeniť.

Vzájomnou aktivitou a
informovaním môžeme
spoločne vytvoriť nový
formát spoločnosti,
ktorej centrom
záujmu bude človek.
Najvyššou hodnotou
formujúcej sa spoločnosti
nebude zisk, ale samotný
život človeka.

Na platforme ALLATRAUNITES sú zverejnené všetky základné informácie o tom,
ako tento projekt prebieha. Článok Osnovy
a etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti
poukazuje na jednotlivé kroky, ktoré umožňujú vytvoriť Tvorivú spoločnosť v horizonte nasledujúcich desiatich rokov.

Osem základných osnov
Tvorivej spoločnosti:
1.

Život Človeka

2.

Sloboda Človek

3.

Bezpečnosť Človeka

4.

Transparentnosť a otvorená
dostupnosť informácií
pre všetkých

5.

Tvorivá ideológia

6.

Rozvoj Osobnosti

7.

Spravodlivosť a rovnosť

8.

Samospráva v spoločnosti

Vytvorenie daného formátu spoločnosti
nie je utópia. Je to reálna myšlienka, ktorej
predpokladom realizácie je v prvej etape
aktívna informovanosť o takejto možnosti
v celosvetovom meradle.
Veď Tvorivá spoločnosť je o tom, že sa
každý z nás snaží priniesť to najlepšie zo
seba pre spoločnosť. Kde bude moderné
neležať na gauči, ale konať.
V takomto formáte spoločnosti sa budeme
všetci aktívne podieľať na rozhodovaní
o veciach, ktoré sa nás týkajú. Už teraz je
vo svete množstvo odborníkov, ktorí majú
skvelé nápady.
V rôznych oblastiach sú to síce len jednotlivci, keď sa však o sebe dozvedia a na-

vzájom spoja, budú schopní svetu predstaviť idey, na základe ktorých sa dá takáto
spoločnosť vytvoriť.

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
nové na allatra.tv/sk
Na webovej stránke allatra.tv vyšiel rozhovor o Tvorivej spoločnosti s akademikom
a lekárom Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorý objasňuje a približuje jednotlivé osnovy.
V Tvorivej spoločnosti budú nastavené
vysoké morálne i ľudské hodnoty a každý
priestupok, ktorý ohrozí život samotného
človeka, bude potrestaný.

Úryvok z rozhovoru o Tvorivej
spoločnosti:
„Igor Michajlovič: Uvediem jednoduchý
príklad. Pochopí ho každý a mnohí povedia: „Prečo je to tak?“ Povedzme, že na
semafore svieti červené svetlo - prejazd je
zakázaný. Ale kto z nás vodičov to neporušil? A prečo to porušujeme? Pretože maximálne nám hrozí pokuta.
Jazdou na červenú však vytvárame veľmi
nebezpečné podmienky. Keď sme si istí,
že tam nikto nie je, prekĺzneme. Tak prečo dochádza k haváriám so smrteľnými
následkami?
Pretože sa objavujú také myšlienky, že
„stihneme prejsť.“ Nestihli sme, bol zra-
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nený človek. Prepáčte, toto je už vážny
priestupok. Áno? To je už veľmi závažné
protiprávne konanie. Chápem, že existujú
prípady, ktoré nezávisia od ľudí, všeličo sa
stáva: zlyhala technika alebo niečo iné.
Ale keď sme úmyselne prešli na červenú,
dostali sme pokutu. Ak máme peniaze, nie
je to vôbec problém. Je to vôbec trest? Zastaví to človeka? (Tatiana: Áno, áno).
A tu sa ukazuje, že z hľadiska tvorivej
spoločnosti znižuješ svoj status Človeka
tým, že sa stávaš možnou hrozbou pre
iných ľudí. Je to tak?
Siahaš na ich slobodu a právo, na ich zdravie. Takže, aký musí byť trest? Taký, z ktorého sa len tak nevykúpiš. Najmenej 100
hodín verejnoprospešnej práce.
Prečo si to spravil? Zvyčajne preto, aby
si ostatným ukázal, aký si frajer, aby si
sa predviedol. A aby sa zvieracia pýcha
upokojila, tu máš 100 hodín, povedzme,
verejnoprospešných prác, a to tam, kde ťa
všetci uvidia.

Dobro je tam, kde Ty
niečo pekné a funguje to na lokálnej úrovni,
prečo to neaplikovať na celý svet?
V novom formáte spoločnosti spoločne
vyriešime existenčné problémy s bývaním, pretože mať strechu nad hlavou
je predsa základným právom každého
človeka:
„Igor Michajlovič: „Uvediem jednoduchý
príklad, nech je to akokoľvek paradoxné.
Dokonca aj bezdomovec, človek bez trvalého bydliska, môže niečo spraviť. Môže.
Viete, v televízii často ukazujú, ako bezdomovci chodia s rôznymi plagátikmi. Možno
ste sa s tým stretli: „ Pomôžte!“ a podobne.
A čo keby napísal: „Podporujem Tvorivú
spoločnosť“, vyvesí znak - tú osmičku v
trojuholníku?
Tatiana: Výborne.
IM: Pritiahne tým pozornosť?
T: Samozrejme.

To je čistenie verejných toaliet, napríklad
v supermarketoch alebo niekde inde, upratovanie verejných priestranstiev alebo vozovky tam, kde si porušil pravidlá. Aby ťa
všetci videli 100 hodín, že si ich odrábaš.

IM: Už je informačným zdrojom. A na druhej strane, prečo by bezdomovec nepodporoval Tvorivú spoločnosť, ak bude mať
garantované bývanie, stravu a nebude sa
musieť túlať a bývať pod mostom?

Povedzme, dve alebo tri hodiny denne vo
svojom voľnom čase. Budeš aj potom porušovať pravidlá?

Veď nie všetci, vôbec nie všetci sú alkoholici, narkomani a podobne. Sú to často ľudia, ktorí sú zbedačení, ktorí sa na starobu,
kvôli chorobe, alebo z rôznych iných dôvodov ocitli odsunutí na okraj spoločnosti.

Tatiana: Samozrejme že nie.“

Veríme, že každému človeku by
sa ľahšie žilo v spoločnosti, kde je:
bezplatné a kvalitné vzdelanie
zabezpečené základné životné potreby
kvalitná a bezplatná medicína
štvordňová pracovná doba so štvorhodinovým pracovným časom
dostatok priestoru na sebarealizáciu

Na vytvorenie tohto typu spoločnosti je v prvom rade potrebné, aby
o ňom ľudia začali hovoriť.
Dôležité je informovať o tejto myšlienke
čo najviac ľudí. V rámci projektu Tvorivá
spoločnosť sme sa počas karantény zapojili
do medzinárodnej iniciatívy 6 podaní rúk,
ktorá je dôkazom toho, že sme všetci navzájom prepojení.
Organizujeme online vysielania, do ktorých
sa môže zapojiť každý. Viac priblížiť a šíriť
myšlienku Tvorivej spoločnosti. Veď ak je

ktorí boli okradnutí, oklamaní a prišli o
všetko. Je to tak?
T: Áno, samozrejme
podvedených.

je

veľmi

veľa

IM: Veľmi veľa. Ale je medzi nimi veľa
slušných a dobrých ľudí. Môžu niečo
urobiť? Môžu.“

V spoločnosti nového formátu
budeme môcť sami rozhodovať aj
o tom, kam idú naše financie.
Všetky potrebné technológie, napríklad online hlasovanie, sú už teraz prístupné.
Keď sa naučíme prijať zodpovednosť a
konať, vytvoríme spoločnosť, ktorú radi
zanecháme svojim deťom.
Ak sa vám páči myšlienka Tvorivej spoločnosti, môžete sa zaregistrovať sa na
stránkach allatraunites.com a pridať sa
k spoločnému vytváraniu nového formátu
spoločnosti, ktorej centrom je Človek.
Všetci vieme, čo nechceme. O tom by sme
vedeli rozprávať celé hodiny.

Poďme ale spoločne zmeniť vektor
a rozprávajme sa o tom,
v akej spoločnosti CHCEME žiť.
„Ľudstvo nepotrebuje revolúcie, ľudstvo
potrebuje Evolúciu.“ I. M. Danilov

Tvorme spolu Budúcnosť, ktorej je
ľudstvo hodné!

www.allatra.tv/cs
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Tvorivá spoločnosť, v akej chceme žiť
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rozhovory na allatraunites.com a allatra.tv

Úloha novinára v Tvorivej spoločnosti • život v Tvorivej spoločnosti • média nového formátu

ALLATRA TV
Na ALLATRA.TV, medzinárodnej dobrovoľníckej televízii Medzinárodného
spoločenského hnutia ALLATRA, vám
pravidelne prinášame relácie z rôznych
oblastí života. Obsah vytvárajú samotní
ľudia, ktorí túžia ukazovať príklady vzájomnej spolupráce, dobra a ľudskosti.

„Svet bude o tom,
či sa naučíme
splopracovať“
Erika
Vincoureková

ER IK A V INCOU R EKOVÁ je inšpiratívna žena, ktorá dlhé roky pracovala v rôznych médiách. Taktiež sa venovala písaniu
blogov, kurzom moderovania či rozvoja
osobnosti.
V rozhovore sa podelila i s tým, ako si
predstavuje úlohu novinára v Tvorivej
spoločnosti:
„Novinár v Tvorivej spoločnosti by mal byť
múdry a odborníkom vo svojej oblasti. Musí
vedieť, že fakty nemôže miešať so svojimi úvahami, postojmi či názormi.“
Podľa Eriky je radosť a šťastie prirodzený stav každého človeka: „Človek prišiel na
tento svet, aby sa radoval a bol šťastný. A keď
je, prichádza i kreativita.”

Ako zasiať
šťastnú
budúcnosť?

Média a Tvořivá společnost
S Lianou Laga

Dr. Emil Páleš

L I A NA L AGA v roku 2012 napísala knihu Revolúcia vedomia. V živom vysielaní
v rámci projektu Tvorivá spoločnosť na platforme Allatraunites sa Liana podelila s tým,
ako si predstavuje médiá, žurnalistiku
a spoluprácu v Tvorivej spoločnosti:
„V první řadě by měl být život v Tvořivé společnosti založený na spolupráci.“
„A pokud se naučíme spolupracovat bez toho,
abychom měli pocit konkurence, bez toho, že
bychom chtěli vítězit, bez toho, že bychom silou mocí potřebovali být my ti, kteří jsme to
vymysleli, ale opravdu si to rozdělit, protože
každý z nás je originální, každý má jiné poslání. A pokud se spojíme a dokážeme opravdu
na základě vyššího záměru spolupracovat, tak
tam není co řešit.“
Na vytvorenie Tvorivej
máme všetko potrebné:

spoločnosti

„Je opět na každém z nás. Já můžu přinést
světlo do médií, ty můžeš přinést světlo do
vzdělávání, někdo může přinést světlo do
zdravotnictví. Každý pro to má tu svou část,
kde pro to může něco konkrétního udělat.
Už jen to, že se teď o tom bavíme, už jen to
tvoří ten záměr. Všichni lidé, kteří se na to podívají, nebo si to poslechnou, už je to ovlivňuje
v tom, že: Ano, jde to. Ano, nejsem sám. Už jen
to, že se člověk dozví, že není sám, kdo to chce
transformovat a změnit, už jen to je ten krok
k tomu, dát tu nadějí druhým.“

RNDr. EMIL PÁ L EŠ, CSc. je slovenský vedec a matematik. Viac ako tridsať rokov sa
venovuje skúmaniu tvorivých vĺn a zlatých
vekov v dejinách. V živom vysielaní sme sa
s ním porozprávali o tom, ako by mohla
vyzerať naša budúcnosť a ako by sa o nej
malo začať komunikovať.
Aj podľa doktora Páleša tvorivosť úzko
súvisí so šťastím a spokojnosťou:
„Tvorivosť je úzko prepojená s tým, že skutočne platí, že tvorivý človek je šťastný. A keď
netvorí, nie je šťastný, lebo šťastie je niečo iné
ako potešenie.“
„Šťastie je niečo hlbšie a to je vždy spojené s
momentom, keď niečo stvoríte. A to potom je
trvalé. Potešenie prejde, príjemné veci prejdú,
ale to, čo vy sami vytvoríte vlastným úsilím, to
sa stáva súčasťou vášho ja.“
Doktor Páleš prináša aj zaujímavý pohľad na média nového formátu:
„Ľudia si musia urobiť médium, ktoré nie je
platené na ich manipuláciu, ale aby vzdelávali
sami seba. Musia si ustrážiť, aby to bola práve
normálna žurnalistika a to tak, že budú pozývaní práve ľudia, ktorí v prvom rade budú
kvalifikovaní, ktorí majú k niečomu čo povedať
a to tak, že sa tým zaoberajú."
Ale musí tam byť aj morálny rozmer. A
ten si musíte ustrážiť, aby ste dovolili
slobodný rozhovor.”

VIAC INFORMÁCIÍ
Všetky tieto inšpiratívne rozhovory, ako aj ďalšie, si môžete
pozrieť na stránkach allatra.tv
a na Facebookových stránkach
Allatraunites. Tvorivá spoločnosť
Allatraunites. Tvořivá společnost

cz@allatra.tv

bratislava@allatra.tv
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V ČOM TKVIE HODNOTA ŽIVOTA?
V rámci projektu 6 PODANÍ RÚK sa uskutočnilo
vysielanie o prvej osnove
Tvorivej spoločnosti, o Hodnote Života

Zuzana: „Život druhého človeka je rovnako cenný ako ten môj.“

Zuzana: „Tvorivá společnosť je o tom,
aby sme rešpektovali jeden druhého.“

„Ja teraz život chápem ako to najcenejšie,
čo máme. Je to spolu s Láskou veľmi krehká hodnota. Myslím si, že keď milujeme
seba, milujeme druhých. Chápeme, že život
druhého človeka je rovnako cenný ako ten
môj.“

„Pre mňa je veľmi dôležité byť stále, každý deň, človekom. Rešpektovať život
druhého človeka ako najvyššiu hodnotu. Tvorivá spoločnosť je hlavne o tom,
aby sme rešpektovali jeden druhého.
Život druhého človeka je taký vzácny, ako
ten náš."

Jaromír: „Počas života sa každý človek
može realizovať, môže tvoriť.“
„Život je najvyššia hodnota. Nie je žiadnej
inej vyššej hodnoty. Počas života sa každý
človek môže realizovať, môže tvoriť. Môže
sa tešiť na každý nový deň. Spomínam si,
keď som bol malý, tak som len čakal, kedy
bude ráno, aby som mohol vstať a robiť
niečo, čo ma baví.“

Milan: „Pro mě je třeba život ve spokojenosti nejdůležitější, co denně zažívám, jak
v práci, v rodině, při koníčkách. Když můžu
být součástí toho, že vytvářím lidem podmínky, aby oni byli spokojení, tak jsem spokojený i já.“
Jan: „V každém našem činu by hodnota
života měla být obsažena.“

Ako život Človeka a jeho hodnotu
vnímajú účastníci tohto projektu?
„Pro mě je hodnota života to nejdůležitější. To, co by mělo být pro každého z nás, v
každém okamžiku. Vždy na prvním místě.
Já věřím tomu, že všichni to uvnitř sebe
máme. Někdy se nám stane, že si na hodnotu života vzpomeneme až v těžké situaci...
V každém našem činu by ta hodnota života měla být obsažena. Ikdyž někomu
jen drobností pomůžeme, v malém děláme
jeho život krásný.“

Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden
Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé.

Úryvok prvej osnovy Tvorivej spoločnosti „ŽIVOT ČLOVEKA“
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ – SPOLOČNOSŤ,
KTORÚ VYTVORÍME LEN SPOLU

RIVÁ
TVO ČNOSŤ
O
k
SPOLunites.com/s
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Spotrebiteľský formát spoločnosti nás doviedol na pokraj záhuby. To vieme všetci. Aby sme to zmenili, nemusíme bojovať, búriť sa proti nemu či začínať revolúcie. Ak sa rozhodneme vybudovať Tvorivú spoločnosť, nový formát spoločnosti,
v ktorej centrom je samotný človek, spotrebiteľská spoločnosť zanikne sama od seba. Ako niečo staré a nepotrebné.

N OV

Na vybudovanie Tvorivej spoločnosti máme všetko potrebné. 8 osnov Tvorivej spoločnosti, vďaka ktorým vytvoríme stabilné základy spoločnosti, v ktorej bude miesto
pre každého človeka.
Odborníci z rôznych oblastí môžu vďaka platforme ALLATRAUNITES spojiť svoje sily a podeliť sa so svojimi nápadmi, ako takúto spoločnosť vytvoriť. Každý z nás sa môže
vyjadriť k tomu, ako môže vyzerať spoločnosť, ktorú by
rád zanechal svojím potomkom. Spoločnosť, kde vzájomná
úcta, podpora, mier a priateľstvo nebude len na papieri, ale
stane sa prirodzenou súčasťou každodenného života.

allatraunites.com/sk
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e
j
u
or
podp

www.allatra.tv/cs
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ALLATRA TV

MEZINÁRODNÍ INTERNETOVÁ TELEVIZE
allatra.tv

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR I. M. DANILOVA
mezinárodní internetové televizi ALLATRA TV
o Tvořivé společnosti
dujeme? Stejné. Říkají: nelze zabít draka.
T: ...stejnými metodami.

● Co je Tvořivá společnost na jednoduchých
příkladech, pochopitelných každému?
● Jak v co nejkratší době vytvořit podmínky
pro rozvoj Tvořivé společnosti, zaměřené
na blaha a svobodu Člověka?
● Podrobně o 8 osnovách Tvořivé společnosti. Příklady ze života.
● Co znamená postavení Člověka v Tvořivé
společnosti?
● Samospráva společnosti. Jaké perspektivy otevírá Tvořivá společnost lidstvu?

IM: Porazíš-li draka, sám se stáváš drakem. Proč? Jednoduchá otázka. Protože
samotný spotřebitelský formát diktuje
tento scénář.
V čem spočívá spotřebitelský formát
společnosti?
Správně? Například lidé dělají revoluci,
usilují o to nejlepší, národ povstane. A k
moci přijdou stejní tyrani, kteří manipulují námi stejným způsobem a my nic
nedostáváme.
Proč? Protože takový je zákon spotřebitelského systému. Jakým byl zformován, takový i bude, protože my zůstáváme nejednotní, uchováváme vlastní zájmy, a hlavní
je, že žijeme podle zákonů zvěře. Ano?

Deset let (T: Skvěle) - a budeme žít v této
Tvořivé společnosti. Ale opět to záleží na
lidech, na jejich přáních, na jejich úsilí.
Pokud se nebude nic dělat a spoléhat na
někoho, že někdo to vezme a udělá – ona
se nevytvoří, protože Tvořivá společnost je právě úkolem všech lidí.
Není to jen záležitost, řekněme, nějakých
ideových jedinců, kteří musí něco pro někoho udělat, je to záležitost všech a každého, to je náš úkol. Správně?( T: Ano.)
IM: V tom je ten smysl. A tehdy to
všichni společně uděláme. V každém
případě se najdou sociopaté, tj. řekněme
tak, nepřátelé lidstva, kteří budou stát v
cestě Tvořivé společnosti.

Chováme se k sobě stejně jako zvířata.
I když máme napsané zákony: i OSN i
jiné organizace je vytvářejí a deklarují,
jak bychom měli žít. Ale tyto deklarace
nefungují.

Proč? Zaprvé, jejich plány na vytvoření
jejich impéria, na to, že mohou vládnout
a národ jim bude sloužit jako otroci, se
budou hroutit. Inu, jsou to takoví nemocní lidé. Jsou to spíše nelidé, lidmi je nelze
nazvat. Pokud člověk stojí proti lidstvu
v zájmu svých osobních ambicí a přání,
ztrácí status Člověka. Již není Člověk, ale
zvíře. Je již natolik nebezpečný, jak, promiňte, je nebezpečné nemocné zvíře.

Taťána: Igore Michajloviči, než přejdeme
k 8-mi Osnovám, chtěla bych zjistit následující: co je to vůbec Tvořivá společnost? Jak ji vidíte Vy? Na koho je tato
společnost orientována?

Proč? Protože dominuje spotřebitelský
formát, tj. nelidský formát ve vztahu člověka k člověku.

Například vzteklý pes: je užitečný nebo
nebezpečný pro lidstvo? Může být vpuštěn
tam, kde jsou lidé? (T: Samozřejmě ne).

Je možné změnit formát společnosti?

Igor Michajlovič: Na člověka. Tvořivá
společnost, podle mého názoru... Samozřejmě kolik lidí, tolik názorů, ale opět
Tvořivá společnost, je jednoduchá, je to
pro člověka velmi komfortní a pohodlné.

Je to možné změnit? Snadno, přátelé moji.
Všechno závisí na nás. A zase se vracíme
k čemu? K jednotě naší pozornosti, kam ji
všichni společně vkládáme.

Tak lidé odpočívají v parku a my tam pouštíme nemocné, nezdravé zvíře, například, takové jako dobrman nebo bulteriér, nakažené
vzteklinou, ve stádiu agrese, a my jej pouštíme. Je to správná činnost nebo špatná?

● Jak to pomůže vám a jak se to odrazí na
životě vašich dětí, vašich vnoučat a pravnoučat?
...pokračování z minulého čísla
Co je to Tvořivá společnost? Na koho je
tato společnost orientována?

Proč? Protože je orientována na blaho a
svobodu člověka. A v tom je celá podstata
Tvořivé společnosti. Tam není žádná lež,
žádný klam a co je nejdůležitější, není tam
moc, protože veškerou moc má člověk.
Nejsou nad ním žádné “nadstavby”– v tom
je smysl. A podívej se, kolik u nás probíhá
válek, revolucí, různých lidských nepokojů. A co vždy hledáme? Kvůli čemu povstáváme jeden proti druhému?
T: Při hledání štěstí, hledání ideální společnosti, svobody.
IM: Svobody a všeho ostatního. A co bu-

Chceme-li žít dobře, chceme-li žít lidsky, důstojně, znamená to, že sem musíme vkládat naši pozornost, to znamená náš čas, naše síly na vybudování
budoucnosti pro sebe, a řekněme, pro
naše děti a potomky.
A když k tomu přistoupíme z pohledu
současnosti, pak je ve skutečnosti velmi
snadné vybudovat tvořivou společnost.
Řeknu to tak: pokud to skutečně budeme chtít a každý, kdo pochopil celý
smysl a podstatu samotné tvořivé společnosti, o které nyní budeme mluvit,
je reálné ji vybudovat do deseti let.

T: Ovšem, že špatná, ano.
IM: Co je třeba udělat?
T: Izolovat, samozřejmě, ovšem.
IM: Aby nezpůsobil lidem újmu. Správně?
Správně. Takže každý, kdo se staví proti
Tvořivé společnosti, to znamená je namířen proti člověku, něčím se liší od tohoto nemocného zvířete? Upřímně. Stojí za
to se nad tím zamyslet. Správně? Přece
žádný normální zdravý člověk nikdy nevystoupí proti tvořivé společnost. Proč?
Vysvětlíme.
pokračování v příštím čísle...

allatra.tv/allatra-climate/sk/
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ALLATRA KLÍMA
О SPR ÁVE

Čo musíme UROBIŤ
už TERAZ všetci SPOLU,
aby zajtra nebolo
neskoro?

Globálna zmena klímy na Zemi – to je v základe derivácia astronomických procesov a ich cyklickosti. Sú to procesy, na ktoré dnes ľudstvo
nie je schopné vplývať, preto sa nemôžu podceňovať ich následky,
možné riziká a ťažkosti pre ľudí v spojení s nastávajúcimi udalosťami
na Zemi. Na tieto udalosti sa treba pripravovať.
„O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi.
Efektívne cesty riešenia daných problémov“

„...Beztak

sa stretneme s veľkým
nešťastím. Otázka môže znieť teraz inak.
Možno sa vyhnúť katastrofe pre celé
naše ľudstvo? Možno. Možno zachrániť
ľudstvo? Možno... Ale na to je potrebná
vôľa všetkých ľudí. Inak nič nespravíš.
Ale môžeme mnohé. Otázka je v
inom: urobíme to, alebo nie? “
I. M. Danilov

MIMORIADNE SPRÁVY

KLIMATICKÉ
KLIMATICKÉ PROJEKTY
PROJEKTY

Medzinárodného společenského
hnutia ALLATRA

GP

ALLATRA TV

Mimoriadne správy ALLATRA TV – programy
o klíme, ktoré sú vytvárané dobrovoľníkmi
ALLATRA TV, reportérmi a očitými svedkami
z celého sveta.
Informácie o anomálnych prírodných
udalostiach, pochopenia očitých svedkov
prírodných katastrof, názory vedcov,
objasnenie východísk v podmienkach blížiacich
sa klimatických zmien.
ALLATRA TV sa stala celosvetovou platformou
vzájomného informovania sa o tom, čo sa
deje v našom spoločnom dome. Pri chápaní
vážnosti a nevyhnutnosti celoplanetárnej
klimatickej katastrofy ľudia nemôžu zostať
bokom, veď zmeny na jednom konci planéty
sa okamžite prejavujú i na druhom.
Zmena klímy už mení životy miliónov ľudí.
Aká bude budúcnosť našej spoločnosti? To
závisí od aktívnej pozície každého človeka!

MIMORIADNE
SPR
S P RÁVY
ÁV Y
ALLATR A TV

MIMORIADNE
SPR
S P RÁVY
ÁV Y
ALLATR A TV

MIMORIADNE
SPR
S P RÁVY
ÁV Y
ALLATR A TV

100 sekúnd
pred polnocou

K dobrovoľníckemu medzinárodnému
tímu sa môžete pripojiť
prostredníctvom mailovej adresy
cz@allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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úryvky z oblíbených knih
Dveře jednoho z pokojů byly otevřeny
dokořán. V rohu na
posteli ležel zarostlý
muž středního věku,
lhostejně se díval do
dveří. Když procházel
Sensei kolem pokoje, náhle se zastavil, podíval se tomuto pacientovi do očí a rychle k
němu zatočil...
...Ty chceš umřít? A co jsi v tomto životě
udělal? No, teď umřeš, a co dál?“
„Nebudu trpět.“
„Nebudeš?! Myslíš si, že tam budeš mít klid?
Myslíš si, že se tam budeš moci vyprostit ze
shluku svého zla, ze shluku své bolesti? Naivní člověče! Tam ti bude ještě hůř. Neboť
vše, co v tobě převažuje teď, se tam ještě
znásobí.
Tady máš ŠANCI, ale za hranicí zůstane
pouze výsledek tvé volby. Co zaseješ, to
taky sklidíš…“
„To všechno je sofistika. Prostě slova, za
kterými je prázdnota. Když usínám, je mi
dobře. Když se probouzím, je mi špatně.
Chci klidně usnout, navěky, a bude mi tam
dobře. A tvá slova jsou pouze slova.“
„Pouze slova?!“ Sensei ho vzal za ruku a
prudce zatáhl. „Tak pojďme do reality.“

TA K POJĎM E DO R E A L IT Y
Když toto Sensei dělal, tak muž jakoby ztratil vědomí. Jeho tělem rychle projela křeč,
hlava bezduše upadla na polštář.

shluku pocitů, nenávisti, zla a strachu.
„Skutečně se opět vrací staré utrpení?! No,
Bože můj, je tak těžké, nesnesitelné! Spalující duševní muka tak tíží jako příliš těžké
břemeno!“ Dusivý pocit bezvýchodnosti,
strach, panika. Prohlubující se tragédie nezvratnosti probíhajícího procesu. „No co je
to? To nemůže být… Vůbec nemám životní
síly! A jak mám překonat utrpení?!“ Ostrý
pocit trýznivé, duševní bolesti, a ani kapka
životní síly, aby se to dalo změnit!
Strach roste jako sněhová lavina. Duševní bolest se mnohonásobně zhoršuje. „Ale
opravdu jí bylo za života tolik? Ne, ne… To
nemůže být… Tyto tenké obaly-Osobnosti,
ti, kdo jsou pode mnou – to je jejich bolest!
Ale proč mě to tak bolí? Ano, to jsem já sám!
Jak tíživá jsou ta negativa, jaká bolest z nich
vychází… Nesnesu to, už víc nemohu!“

K DE JSEM?
„Kde jsem? Zvláštní… Bolest jakoby ustoupila, ale utrpení duše zůstalo. Duše?! Ó
Bože, vždyť je hned vedle! Tady je, mihotá se pod vrstvou jemných obalů jako pod
tenkým filmem mýdlové bubliny. Jak zjevně
je cítit chvění její věčnosti a klidu… Jak je
blízko a přitom nedosažitelná! Neuvěřitelný
stesk po skutečném domově! Vždyť by stačila jen kapka životní síly, abych se ponořil
do rodné věčnosti, navždy se zbavil trýznivých muk… Tento smyslový kontrast je tak
cítit...
Ne, v duši nejsou muka, tam je Bůh, tam
je klid, tam není místo pro bolest. Všechna bolest je ve mně…“

Všechno zmizelo. Jenom pocit nekonečnosti a neomezené svobody zcela zachvátil vědomí. Pokoj, klid vše zpříjemňuje svým harmonickým prouděním ze všech stran. Jaké
blaho! Není tělo, nejsou problémy, není utrpení. „To je opravdu ráj! Jsem volný, nakonec jsem volný!“ zazněla dlouho očekávaná
árie odkudsi zevnitř neviditelného vědomí.
Náhle se ale rozezněl melodický hlas odnikud: „Naivní člověče, opravdu jsi volný?!“

Rozezněl se dětský pláč. „Kde jsem já? Snad
ne v těle dítěte?! V novém těle?“ Ale radost
je hned vystřídána tíhou a utiskováním. Tělem miminka projela křeč. „Jak to jen trýznivě bolí! Co je to?!“ „Těžká forma DMO…,“
pronesl s mohutnou ozvěnou vysoký člověk
v bílém plášti jakési ženě, která se sklonila
nad dítětem. „To nemůže být pravda. Dětská mozková obrna?! To nemůže být pravda!“ Silná křeč znovu zkroutila bezbranné
tělíčko.

Stalo se něco hrozného. Někam ho to proti
vůli zatáhlo, ačkoli si přál zůstat v tomto
blaženém stavu. Jaká mocná přitažlivost!
Jakoby někdo roztahoval tvoje vědomí,
rozvrstvoval ho na něčem, co je ti velmi
podobné. Se strašnou bolestí se znovu projevují všechna minulá negativa, ale ne jen
jako útržky, jako je tomu během posledních okamžiků bytí. Jde o ostrá, totální
negativa, jakoby za celý život, a jsou zkoncentrována v jakémsi strašném, palčivém

„Jaká strašná bolest! Ó Bože, proč? Příliš
mnoho negativ? Opravdu byla moje kapka
poslední v poháru rovnováhy? Co jsem to
natropil! Jaká strašná cena za moji minulost! Co jsem to za hlupáka, že jsem se celý
život zavíral do sebe, do vlastního Ega! A
co teď? S jasným vědomím se na celý život
uzavřít v tomto bezmocném těle?! Co jsem
to jen udělal?! Sám jsem se zahubil, vehnal
se do mnohem těžších podmínek existence.
Vnesl jsem do sebe ještě víc utrpení.

Ale vždyť duše je tak blízko… Ó Bože, odpusť!!! Byl jsi stále vedle mne, ale já… Odpusť!!! Tak hloupě a neužitečně jsem promarnil Tvůj nejvzácnější dar, Život, tak
nicotně málo jsem vykonal dobrého, abych
se alespoň o kousíček přiblížil ke skutečně svobodné Tvé Věčnosti… Jak cennou se
ukazuje každá prožitá vteřina života… Tolik se stydím a je mi tak nepříjemně za promarněnou záchrannou Šanci…

CO M Á M DĚL AT
Co mám dělat teď, když síly a možnosti
zůstaly v navždy ztracené minulosti! A v
současnosti mohu jen trýznivě pozorovat
tytéž svoje hloupé chyby, které už ale opakuje nová Osobnost, její narůstající hněv,
který ještě víc zhoršuje utrpení Osobností v
ní zajatých. A ony, tím pádem, zhoršují její
utrpení svojí bolestí. Bytost bez životní síly,
to je tak strašné! Všechno cítím, prožívám,
trpím uvnitř své nové Osobnosti, ale změnit nic nemohu…
Je to jako začarovaný kruh, kruh pekla, do
kterého jsem se zahnal svojí hloupostí, a
který se teď pro mne stane spalující věčností … Smrt, jak se ukazuje, není spásou před
bolestí, pouze prohlubuje to „vnitřní“, co jsi
za svůj Život nashromáždil. Bože! Odpusť
mi… Odpusť, jestli můžeš…“
V ten moment upřímné lítosti začalo něco
neuvěřitelně mocného a silného vytahovat jeho bytost z invalidního tělíčka dítěte.
Bylo těžké odtrhnout ho od této hmoty, ale
opět se objevil pocit nebývalé svobody a
lehkosti. Přitom ale zůstal strach, že znovu
zůstane nemohoucím pozorovatelem života
vlastní bytosti.
Potom ho opět čísi mocná, neviditelná síla
začala nahánět do jiného těla. Ale jaké štěstí – bylo to jeho vlastní tělo! Ucítil vůni
života, cítil, jak klesl na postel a spojil se
se svým zdravým tělem, ve kterém mocně
proudila mladá krev. A tyto veškeré neuvěřitelné prožitky, to, že dosáhl své předchozí životní síly v plné míře, zachvátilo jeho
rozum.
Tu najednou s ohromnou úlevou pochopil,
že je ŽIV, že je ve svém rodném těle, a v jeho
rukou je tvořivá síla života. Ale hlavně, že
všechno ještě není ztraceno pro jeho vlastní
duši, pro osvobození těch jeho Osobností,
které pociťují neuvěřitelnou bolest, protože
jsou rukojmími své volby.

Rozhořelo se v něm obrovské přání
ŽÍT, ŽÍT a být užitečný lidem a své
duši. Milovat kvůli Lásce a žít kvůli
Lásce ke všemu, co je!
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ŽÍT A BÝ T UŽIT EČN Ý L IDEM
A SV É DUŠI

Cestu. A On, protože ho chápal i beze slov,
mu odpověděl stejným upřímným stiskem,
jakoby kapitánovi přál šťastnou plavbu.

Když si to uvědomil, pocítil ne prostou radost, ale jásot těch, kdo se v něm už celou
věčnost modlili v obalu vlastního pekla,
těch kdo smutně a s lítostí pozorovali skrze její průzračnou stěnu záchranný koráb
Duše. A pocítil pohyb tohoto mocného korábu, na kterém on je kapitán, a nabral kurs
směrem k věčnosti Stvořitele.

Během tohoto mlčenlivého okamžiku bylo
řečeno vše, co není možné vyjádřit slovy,
neboť šlo o skutečnou komunikaci duší.

Muž otevřel oči. Podíval se na toho, Kdo ho
držel za ruku. V Jeho očích uviděl jas Velkého Světla, v jehož paprscích se odrážel i záblesk jeho duše. Pochopil, Kdo před ním je, a
v ten okamžik si uvědomil veškerou úplnost
Božího daru v podobě Šance, která mu byla
poskytnuta.
Poprvé v životě pocítil skutečný pocit plnohodnotného všeobjímajícího štěstí. Nebylo
v jeho silách vyjádřit ho slovy, tak silně stiskl
s vděčností ruku Tomu, Kdo mu objasnil

Muž rychle vyskočil z postele, naházel svoje
věci do nějaké tašky a rychle běžel ke dveřím pokoje.
Nikolaj Andrejevič nechápal, co se s pacientem
mohlo za minutu stát, a tak za ním zavolal:
„Hej! Stůj! Kam jdeš!“
Muž se ohlédl, objal doktora šťastným pohledem a rychle se k němu vrátil. Stiskl mu
s pocitem vděčnosti ruku a promluvil:
„Doktore, neumíte si představit, kolik toho
musím v životě ještě stihnout udělat! Doktore, vy si neumíte představit, co to znamená ŽIVOT! ŽIJTE, doktore!“
S těmito slovy vyběhl z pokoje. Omráčen takovou náhlou přeměnou pacienta se Nikolaj
Andrejevič bezradně podíval na Senseie.
„Co se s ním stalo?! Sanitář!“
Sensei se usmál a zastavil ho:

„Peklo i ráj,
jak tvrdí pokrytci,
jsou kruhy v paláci Vesmíru.
Když jsem do sebe nahlédl,
přesvědčil jsem se o lži.
Peklo i ráj jsou
dvě poloviny duše.“
Omar Chajjám
vzdalujícím mužem.
„Stejně nechápu, co se stalo,“ promluvil Nikolaj Andrejevič, který byl stále v rozpacích.
Sensei odpověděl trochu záhadně a zarecitoval verše Omara Chajjáma:
„Nechápu…“ Nikolaj Andrejevič stále hleděl
na Senseie tázavě.
„Nenamáhej se, doktore,“ řekl Sensei a přátelsky ho poplácal po rameni. „Hlavně že
tvůj pacient to pochopil.“
„A co s tím má co dělat Omar Chajjám?“ pokrčil rozpačitě rameny lékař.
„No Omar Chajjám s tím určitě nic nemá
společného,“ pousmál se dobrácky Sensei.

„Není třeba. Uzdravil se.“

úryvek z knihy EZOOSMÓZA
od A. Novych

Vyšli na chodbu a podívali se za rychle se

Knihy jsou volně ke stažení
na allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk

Knihy Anastasie Novych
Večer, když jsem si
pročítala svůj deník,
někdo zaklepal na
dveře. Byl to dědeček. Sedl si vedle mě
a začal se mě ptát na
nějaké maličkosti. Postupně náš rozhovor
přešel na vážnější témata. Dědeček se mě
snažil utěšit před nadcházející operací.
Říkal, že ať už budou výsledky mého nového
vyšetření jakékoli, nestojí za to se znepokojovat. Protože mnozí lidé se dostali do horších situací a vyšli z nich jako vítězové právě
díky tomu, že neztratili sebekontrolu a sílu
vůle, bojovali až do konce.
Dědeček začal uvádět výmluvné příklady ze
svého života během války. A aby byl ještě
více přesvědčivý, potvrdil svá slova oblíbeným příslovím: „Dokud se v tobě život

Večer před operací
hřeje, pořád naděje tu ještě je...“ Celou
tu dobu jsem pozorně a klidně poslouchala
dědečka.
A když dokončil svou řeč, upřímně jsem
mu odpověděla, co jsem si opravdu myslela
a cítila ve své duši. Vyjádřila jsem celý můj
vztah k životu, který se uvnitř mě díky učení Senseie vytvořil a stal se mou nedílnou
součástí. Dědeček byl tak udivený, tak ohromený těmito jednoduchými pravdami, že se
mě dokonce znovu zeptal, jestli se opravdu
nebojím smrti.
„Samozřejmě,“ klidně jsem odpověděla.
„Smrt pro mě znamená pouhou změnu
podmínek, přechod z jednoho stavu do
druhého. Vím, že budu vždycky s vámi, s
rodinou, protože má Láska k vám žije uvnitř
mě, v mé duši. A ať už budu kdekoli, ať

budou mít jakoukoli podobu, tato Láska bude pořád se mnou. Protože já a moje
Láska jsme věčné...
A právě tohoto pocitu jsem si začala v životě vážit nejvíc ze všeho. Vždyť v životě víc
záleží na kvalitě prožitých okamžiků,
než na nesmyslných letech existence.“
Tato slova se očividně dotkla nějakých dědečkových pocitů, protože byl hluboce dojat. A já jsem si pomyslela, že se přeci jen každý člověk bojí smrti, dokonce i tak statečný
jako je můj dědeček.
Evidentně měl i on strach z neznáma, z toho,
co bude po smrti, ale jen o tom nikomu neříkal... Dědeček se na chvíli zamyslel a potom
pronesl: „No, ano, zřejmě je moudrost
přece jen bohatstvím duše, nikoli věku.“
Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly I.
od Anastasie Novych

www.allatra.tv/cs
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FYZIK A

AKO VIDÍ
ČLOVEK?
Dnes majú ľudia kopu možností – spoznávať a vychutnávať si krásu sveta, cestovať, venovať sa vede, umeniu, športu,
pracovať pre blaho spoločnosti stanúc sa
dobrým odborníkom vo zvolenej práci,
budovať svet prejaviac svoje najlepšie
ľudské vlastnosti.
Avšak tieto i mnohé iné možnosti budú
vážne skomplikované, ak človek stratí
schopnosť vidieť, veď 80% informácií o
okolitom svete získavame pomocou očí.

Fragment druhého vydania cyklu relácií
„Podstata javov. Za hranou poznaného“.
V týchto reláciách skúmame podstatu
jednoduchých fyzických javov z pozície
Znalostí, uvedených v správe „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“.

približne 50 rokov. Za túto dobu bola vykonaná veľká práca a ľudia už mnohé v tomto
procese chápu.
Viete, že na to, aby človek uvidel aspoň niečo
okolo seba, je potrebné svetlo, ale presnejšie
elektromagnetické žiarenie, vnímané ľudským okom. To sú elektromagnetické vlny s
dĺžkou od 380 do 760 nanometrov.
Ale človek je obklopený obrovskou rozmanitosťou elektromagnetických vlnení, frekvencií najrôznejších charakteristík a parametrov, ktoré ľudské oko nevníma. Okolo
nás je celý oceán neviditeľného sveta, ktorý
je okrem toho ešte aj husto obývaný rozumnými stvoreniami. Toto je zakázaná téma
pre oficiálnu vedu.

Čo je to svetlo?

a odovzdávajú sa neurónmi do zrakového
centra v záhlavnej časti mozgu, v ktorom aj
dochádza k vnímaniu zrakovej informácie.
Hovoriac „vidíme“, vedci v skutočnosti chápu efekt vytvárania z týchto elektrických
signálov niečoho na spôsob elektrickej kópie obrazu vonkajšieho sveta.
Alexander: Je to skutočne elektronická kópia reality, veď ani mozog, a tým skôr ani
skutočné „Ja“ človeka nemajú kontakt s
vonkajším svetom.
A keď je to raz tak, teda fotóny pri odrážaní sa
od objektov musia v sebe zachovávať o nich
informácie, ktoré potom aj sníma mechanizmus nášho oka, pohlcujúc fotón a odovzdávajúc tieto informácie v podobe elektrického
signálu po zrakových nervoch ďalej.

A svetlom alebo svetlom v úzkom zmysle
tohto slova sme si zvykli nazývať viditeľný
úsek spektra elektromagnetického žiarenia,
práve vďaka ktorému pozorujeme náš obvyklý, pre mnohých jediný, materiálny svet.

PR APÔVODNÁ F Y ZIK A
ALL ATR A

Je to prúd čiastočiek svetla – fotónov, pohybujúcich sa od zdroja elektromagnetického
žiarenia v rozsahu, ktorý vníma ľudské oko.

Čo sa odzrkadluje v zrkadle?

Alexander (účastník Medzinárodného
spoločenského hnutia „ALLATRA“): Doteraz sa predpokladá, že zo všetkých tzv.
zmyslových orgánov človeka, sú oči najzložitejším a najdokonalejším výtvorom prírody. Oddávna rôzni básnici ospevovali krásu
očí, ako zrkadla Duše.
Filozofovia používali oči ako poňatie meradla, poukazujúceho na zvláštnosti charakteru. A vzdelaní muži neprestávali s pokusmi objasniť stavbu a princíp práce tohto
orgánu.

Aký je princip videnia?
Dnes sa vďaka tejto správe vynasnažíme
podrobnejšie preskúmať to, ako vlastne človek vidí. Na objasnenie tejto schopnosti a
preskúmanie princípu fungovania mechanizmu systému videnia potrebovali vedci

ČO JE TO ODRAZ?

Zrkadlo sa už dávno stalo všedným pre nás
všetkých. Dnes sú zrkadlá v každom dome, vyrábajú ich v priemyselnom rozsahu. A kvalita
odrazeného obrazu je veľmi blízka k ideálnej.

Práve tento prúd, odrážajúci sa od povrchu
objektov zachytávajú naše oči. Častice svetla – fotóny, pohybujúce sa obrovskou rýchlosťou od zdroja svetla, dopadajú na povrch
objektov či predmetov, odrážajúc sa od nich
sa dostávajú do oka, prechádzajú cez šošovku oka, kde sa presmerujú a sústreďujú sa na
sietnici, vystielajúcej očné pozadie.
Tu sa fotóny menia na elektrické signály

Ale vedia ľudia, ako prebieha proces
odrazu? Čo sa odzrkadľuje? Údajne to
detailne a veľmi jednoducho vysvetľuje geometrická optika. Pamätáte, uhol dopadu
lúčov sa rovná uhlu odrazu? Ale veď v zrkadle sa neodráža len lúč svetla, odrážajú
sa všetky tie informácie, ktoré v sebe musia
niesť fotóny.
Tak ako častica svetla pri dotknutí sa s
predmetom získava, uchováva a prepravuje informáciu? Do nedávnej doby to
zostávalo záhadou a vedci preferovali
nedotýkať sa tejto témy.
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V správe „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“, pripravenej internacionálnou vedecko-výskumnou skupinou ALLATRA SCIENCE
Medzinárodného spoločenského hnutia
„ALLATRA“ v redakcii Anastasie Novych,
ktorá bola publikovaná na internete na jar
roku 2015, sú uvedené informácie o tom,
ako je usporiadaný materiálny svet a aká je
úloha človeka v ňom. V správe sú tiež zaujímavé informácie aj o fotónoch.

Čo je to fotón?
V modernej vedeckej literatúre je fotónom
nazvané kvantum elektromagnetického poľa,
hypoteticky elementárna častica, ktorá je vo
svetle súčasných teórií predstavovaná ako
prenášač elektromagnetickej interakcie.
Hoci fakticky sa pod súčasným nazvaním
fotón rozumie len pozorovateľný proces –
najmenšie dávky, zväzky svetla, tvoriace vlny
elektromagnetického žiarenia, vrátane viditeľného svetla, rádiových vĺn, röntgenových
lúčov, laserových impulzov a tak ďalej.
Nepozerajúc na bohatý nazhromaždený experimentálny materiál, pre oficiálnu vedu fotón dodnes zostáva záhadnou elementárnou
časticou. Ale danú situáciu je ľahké napraviť,
poznajúc základy PRAPÔVODNEJ FYZIKY
ALLATRA.

nok schopný zabrať hlavnú čiastočku Po z
elementárnej častice, patriacej do zostavy
tohto objektu, premeniac sa tak zo silového
fotónu-3 na informačný fotón-4.
Fotón-3 i fotón-4 sa spravidla pohybujú v
jednom energetickom prúde, pričom fotónov-3 je v ňom mnohokrát viac, ako fotónov-4. Napríklad, od Slnka ide prúd fotónov,
kde väčšina z nich sú fotóny zodpovedné
za energetické silové interakcie, ale medzi
nimi sú aj informačné (fotóny-4), nesúce informácie o Slnku.
Vďaka fotónom-3 je zabezpečovaný
energetický tok (a tiež rozličné silové interakcie v materiálnom svete),
ale vďaka fotónom-4 sa zabezpečuje
dodávka informácií o danom energetickom toku (teda účasť v procesoch
umožňujúcich, napríklad, človeku vidieť okolitý svet).

Alexander: Celý materiálny Vesmír je
usporiadanou informáciou. Hmota pozostáva z informačných tehličiek, najmenších
fantómových čiastočiek Po, ktoré aj tvoria
absolútne všetky elementárne častice, vytvárajúce materiálny svet.

Z čoho pozostáva fotón?
Fotón, ak ho preskúmame ako skutočnú elementárnu časticu, pozostáva taktiež z fantómových čiastočiek Po. Môže existovať v
dvoch stavoch: fotón-3 a fotón-4.
Väčšina fotónov pozostáva z troch fantómových čiastočiek Po, ktorých špirálovitý
pohyb je viac zrýchlený, ako pohyb fantómových čiastočiek Po mnohých iných elementárnych častíc.
Vďaka tomu je fotón-3 pri stretnutí sa s
materiálnym objektom za určitých podmie-

fantómových
čiastočiek Po

FOTÓN-4

fantómových
čiastočiek Po

gom zoradenú vstavanú vrstvu, obrazy,
elektronické obrázky vonkajšieho sveta?
Kvôli komu ukazujú tento film? A akú úlohu
pri tom zohráva naše prvotné vedomie?“
Odpovede na tieto otázky môžete získať, ak
si pozriete film „Vedomie a Osobnosť. Od
vopred mŕtveho k večne Živému“ na kanáli ALLATRA TV.

Ako človek vidí okolitý svet?
Alexander: Fotón-3, pohybujúci sa v
energetickom prúde od zdroja svetla, naráža na povrch predmetov či objektov a za
určitých podmienok vďaka zrýchlenej špirálovitej rotácii čiastočiek Po, patriacich
do zostavy fotónu-3, zachytáva hlavnú informačnú čiastočku Po, patriacu do štruktúry elementárnej čiastočky ústretového
predmetu.
Vo výsledku sa fotón-3 mení na fotón-4,
skladajúci sa zo štyroch fantómových čiastočiek Po.

holografický obraz jednotlivého fotónu
(Univerzita vo Varšave)

FOTÓN-3

Práve vstup tejto cudzej hlavnej fantómovej
čiastočky Po do zostavy fotónu-4 ho robí
informačne naplneným, čiže nesúcim informáciu o danej cudzej elementárnej častici. A vcelku, keď je takých fotónov veľa, oni
nesú informácie o tom či inom predmete,
objekte, jave atď.
Odrazené od objektov či predmetov, už naplnené informáciami, fotóny-4 sa pohybujú
a zachytávajú sa tiež mechanizmom zrakového systému človeka, kde sa vytvárajú
podmienky pre to, aby fotóny-4 uvoľnili
zachytené čiastočky Po, ktoré nesú v sebe
informácie o okolitom svete.
Po čom sa mechanizmom zrakového systému tieto informácie premieňajú na elektrické signály a odovzdávajú sa po špeciálnych
cestách do zrakovej oblasti mozgovej kôry.

Páčili sa Vám informácie z tohto vydania?
Podeľte sa o ne s priateľmi. Prečítali ste tiež
správu „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“? Tak spolu skúsme vysvetliť najobyčajnejšie prírodné javy pomocou znalostí,
uvedených v tejto správe.
Napríklad, prečo sa priezračné sklo nezohrieva slnečnými lúčmi? Alebo prečo cez
deň ľahko vidíme cez sklo v okne, ale v noci
pri zapnutom osvetlení v miestnosti sa to
isté sklo mení na zrkadlo?
Posielajte vaše nové pochopenia už preskúmaných či nepreskúmaných prírodných
javov na našu poštu: info@allatra.tv
Na záver vám, drahí diváci, chceme s
priateľmi poďakovať za vaše reakcie na
prvú reláciu a za pomoc pri vytvorení
tohto vydania!

A ďalej mozog premieňa elektrické informácie napríklad na panoramatické prezeranie
obrovského rozbúreného mora či zobrazenia tvárí ľudí, alebo na práce najväčších
majstrov výtvarného umenia.
Ale tu je otázka: „Kto je ten, kto vidí moz-

Sledujte na allatra.tv/sk alebo na allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs
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ALLATRA TV

Mezinárodní internetová televize

NOVINKY

allatra.tv

ALLTRA TV - NOVÝ FORMÁT VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
Unikátnost ALLATRA TV je v tom, že je to iniciativa samotné
společnosti. Videa vytvářejí lidé z celého světa na dobrovolnickém základě, ve svém volném čase. Spojují se v aktivních,
stejně smýšlejících mezinárodních týmech, kde každý projevuje
a rozvíjí svůj tvůrčí potenciál.
Lidé již nyní jednají a sami vytvářejí tento tvořivý informační
prostor, který přispívá k rozvoji nejlepších lidských kvalit a
reálně mění svět k lepšímu.

Mimořádnou zvláštností všech videí na ALLATRA TV je to, že se
v nich odráží čestná, pravdivá a upřímná informace o tom, co
se děje ve světě a o tom dobrém, s čím se chce podělit každý.
K televizi ALLATRA se může připojit každý člověk z jakéhokoliv
místa na světě: svobodně se připojit do diskuse o společensky
významných otázkách, vyjádřit svůj názor, vytvářet videa a
realizovat tvořivé ideje společně s mezinárodním týmem stejně
smýšlejících lidí!

Připojte se k mezinárodnímu dobrovolnickému týmu ALLATRA TV!

E-mail: cz@allatra.tv, info@allatra.tv, bratislava@allatra.tv

pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova
KRUH

ŽIVOTA

Žijeme v době globálních změn
a záleží na nás všech, bude-li
budoucnost, nebo ne. O příchodu epochy obnovy a jejích znameních. Proroctví. O důležitosti
jednoty všech lidí a sjednocení
všech...
O službě Duchovnímu světu.
Komu sloužil Ježíš: Bohu, nebo
lidem? O sporu učedníků; kdo
je blíže Ježíši. Komu slouží Andělé: Bohu, nebo lidem? ...

ANDĚLÉ
NEPADAJÍ

Oficiální stránky: allatra.tv/cs, allatra.tv/sk

LIVE

PRAVDA, KTEROU
PŘED NÁMI SKRÝVALI

KALEIDOSKOP FAKTŮ
13.8.2020

Skrytá historie lidstva. Kaleidoskop faktů | Část 1.
V rámci nového projektu „Kaleidoskop faktů“ se 13. srpna 2020
uskutečnila první online konfeAndělé nepadají! Jak se v člo- rence, kterou iniciovali lidé z růzvěku zrodí Anděl? Jaká je jeho ných zemí světa.
andělská podstata a jak v něm
dochází ke zrození skutečného
Života? Co je to Boží Láska a jak
ji čerpat? Co představuje samotný Duchovní svět a jaký je tam
Život? ,Kdo je Bůh? Kdo obývá
ráj, tj. Duchovní svět? Proč každý
člověk cítí, že tady není jen tak?
Co pobízí člověka k duchovnímu Jak hromadit Ducha Svatého?
sebepoznání? Může se člověk Boží Blahodat´. Láska a Vděčnost
stát Andělem?...
Bohu. Vydání 2

Studium znaku
AllatRa
Výsledky vlivu na krev
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